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 ىيشاىةكشدىى دةسبِشاوةطشتييةكاٌ هةصماىى كوسدييذا
 

 مةدبزوَيً يةحيا حمة

 صاىلؤي طةسمياٌ,  كؤهَيزي ثةسوةسدةى بيةِسةت , بةشي صماىى كوسديي
 

 ثوختة:

ئةو توَيزييةوةية  بةىاوىيشاىى )ىيشاىةكشدىى دةسبِشاوةطشتييةكاٌ هةصماىى كوسدييذا( ئةجنامذساوة, كة          
واىةى, كة هة صماىذا واتاي هَيلؤَهييةوةيةكى ثةطيى شيلاسييةو تَييذا ٍةوَهذساوة تيشم خبشَيتة طةس ئةو دةسبِشا

طشتَيتيياٌ تَيذا ٍةَهطرياوةو بةثَييي طَينا واتاييةكاٌ ٍةسيةكةياٌ كؤمةَهَيم ىيشاىةى واتايياٌ تَيذا ٍةَهطرياوة, كة ٍةس 
دةسبِشاوَيم ياٌ وشةيةن هةىواىذىياىذا ئةو ىيشاىاىة دةسدةكةوٌ, كة وشةكة تواىاى طةياىذىياىى ٍةيةو ئاخَيوةسي 

واىَيت ٍةسجاسَيم و هة ٍةس جَيلةوتةيةكذا ثَيويظتى بة ٍةسكاو هةو طَينا واتايياىة ٍةبَيت بةكاسي بَييَيت و صماٌ دةت
ماسكة/ىيشاىةى هَيبذات و وشةكة بؤ ئةو واتاية بةكاسبَييَيت كة مةبةطتَييت,  ٍةسبؤية هةِسَيطةى ئةو توَيزييةوةيةوة 

كة بةٍؤياىةوة ئاخَيوةسي صماىى كوسديى دةتواىَيت  ىيشاىة هة دةسبِشاوة  ٍةوَهذساوة ئةو ِسَيطاياىة دةطتييشاٌ بلشَيً,
طشتييةكاىى صماٌ بذات و بةسةو تايبةتَيتياٌ ببات, ئةطةس هةِسطتةدا تةهيظنة جياواصو ئاَهؤصةكاىى طشتَيتيي و 

صماىذا هَيلؤَهييةوةياٌ  دؤصييةوةى فؤِسمة ئاوةصيية ِساطتةقييةكاىى ضةملة ِسووتةكاىى ئةو ضةملة طشتيياىة هة خودي
 تَيذا ىةكشابَيت, ئةوا ىاتواىشَيت بةئاطاىى بةسةو تايبةتَيتيي بربَيً.

ٍةسبؤية طشتَيتيي كؤمةَهة داتايةكي ماسكةهَييةدساوٌ و  خةصىلشدىياٌ ئاطاىرتة هة كؤطاي ئاوةصيي تاكذا, بؤية           
صماىى مشؤظ هةٍةموو ئاطتةكاىذا دةسبِشي طشتَيتيية, بؤية هةبةس ِسؤشيايي  وشةكاىى  صماىذا بةِسووىي دياسة, كة 

طشتَييت طشىطة هةٍةسدوو  ئاطتى صماىطشتً و صماىجزاىيشذا, ئةويش بةو ماىايةى هةطةسةتادا  فَيشبووٌ و صماىجزاٌ 
 بةطشتَيتييةوة  دةبةطرتَيتةوة, ٍةسوةٍا ماسكةهَيذاٌ/ىيشاىةكشدٌ, كة مةبةطتى طةسةكيي توَيزييةوةكةيةو 
ٍةىطاوىاىة هةطشتَيتييةوة  بةسةو تايبةتَيتيي,  واتة ضةملَيم هة طشتَيتييةكةيذا  صاىياسييةن ياٌ ىاوةِسؤكَيلى فشاواىرت 
دةطةيةىَيت هةوشةكاىى خواسخؤي, بةو ماىايةى ماسكةهَيذاٌ كشدةى تَيطةيشنت صياد دةكات و ماسكةهَيذاٌ ىةبَيت 

هةاليةكى تشيشةوة ئةو صماىاىةى وشةى ماسكةهَيذساوياٌ كةمة, صياتش ثشت  ثةيوةىذييةكاٌ هةطشتَيتييذا دةمَيييةوة.
بة طيظتنى دووثةهلى دةبةطنت, كةتَييذا كةموكوستيي فةسٍةىطيي هة ىوادىي ِسَيضماىييةكةيذا بة )مؤسفؤهؤريي , 

 طييتاكع( ثِشدةكاتةوة.

ٌ,  هةضةىذ  ِسَيطايةكةوة صماٌ ٍةوَهيذاوة ٍةسوةٍا هةبةسئةوةى صؤسبةى وشةكاىى  صماٌ  ماسكةهَييةدساو         
تايبةتَيتيي بة فؤِسمة طشتييةكاٌ ببةخشَيت,  بؤمنووىة هةِسَيطةى دوباسة داِسشتيةوة )ثاسافشَيض(كشدٌ, كة  
فؤِسمذاِسشتيَيلة هةئةجنامى ئةو صاىياسيية طشتييةوة دادةِسَيزسَيت, كة ئاخَيوةسي صماىَيم ثةيوةطت بةجياكاسي 

ييةكاٌ و بضوكرتيً ىيشاىةي جياكةسةوةي  وشةكاىةوة جاسَيليرت  فؤِسو  دادةِسَيزَيتةوة, كة صاىياسييةكى ىيشاىةواتا
طشتيى بةدةطتةوة دةدةٌ, بؤئةوةى هةطشتَيتييةوة بةسةو تايبةتَيتى بربَيً,  ثَيويظتة ثاسافشَيضبلشَيً و جاسَيليرت 

 ىيشاىةى جياكةسةوةى  فؤِسمةطشتييةكةية. فؤِسو بؤ ئةو ىيشاىة تايبةتيية دابِشَيزسَيتةوة, كة 
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بة ثَيى طيناىتيلى ثَيلََيياٌ و ضةملي طشتَيتيي  فؤِسمة فةسٍةىطييةكاٌ  بؤ ىيشاىةواتاييةكاٌ  دادةِسَيزسَيً,            
بؤية ئاخَيوةسى  صماىَيم صاىياسيي هةطةس ىيشاىة طشتييةكاٌ ٍةية ثاشاٌ تايبةتييةكاٌ, ٍةسوةٍا هةبةسئةوةى 

هة فةسٍةىطذا وةن داىةيةكى ىادياس )ئةبظرتاكت(ى فةسٍةىطى  ئاوةصيي  هَيلظَينةكاٌ بةٍةموو صاىياسييةكاىياىةوة 
طةىج ٍةَهطش كشاوٌ, بؤية دةكشَيت هةبةكاسٍَيياىذا واتاكاىياٌ ِسووىببَيتةوة, كة هةىاو فؤِسمى مؤسفؤهؤريي و 

يبةتيياٌ ٍةيةو بة طييتاكظيذا واتا شاساوةكاىى ىاو هَيلظَينَيم بةسجةطتةدةبً,  ئةطةسضى هَيلَظنةكاٌ ىواىذىى تا
تةىَا هة فةسٍةىطذا تؤماسدةكشَيً, بةآلو دةكشَيت ٍةىذَيم هَيلظَيه ىواىذىى صياتشى ٍةبَيت, واتة دةكشَيت هَيلظَينَيم 
هةضةىذ ىواىذىَيلذا دةسبلةوَيت,  ئةمةش ئةوكاتة دةبَيت, كة بةٍؤى بةكاسٍَيياىى هةدسوطتةى كةسةطتةيةكى ىوَيي 

ت و ببَيتة هَيلظَينَيلى طةسبةخؤ, كة هة ِسَيى فؤسمى مؤسفؤهؤريي و ىواىذىى طييتاكظيي صماىيذا واتاكةى بطؤِسَي
جياواصةوة بةسجةطتة دةكشَيت و بؤ ىيشاىةداٌ هةيةكَيم هةثَيلَاتة واتاييةكاىى بةكاسدةٍَييشَيتةوة, بةآلو ئةو 

يةكَيم هةىيشاىة واتاييةكاىى وشةكةية, ٍةس  بةكاسٍَيياىةوةية ىواىذىى هَيلظَينة طشتييةكة ىيية, بةَهلو ماسكةهَيذاىى
بةمةطتى ىيشاىةكشدىى دةسبِشاوة طشتييةكاٌ, دةتواىشَيت هةِسَيطةي ميتافؤِسو  ئيذيؤمةوة ئةو وشاىةى كة ثوةداسيياٌ 

ة هة تَيذاية ىَيواىةكاىياٌ ثِشبلشَيتةوة, ٍةسبؤية ميتافؤِسو ئيذيؤمةكاٌ بؤ ثِشكشدىةوةى ئةو ىَيواىاىة بةكاسدَيً, ك
بيةِسةتذا وشةكة دةسبِشي طشتَيتييةو هةٍةماٌ كاتذا ثوةداسيي تَيذاية. طةس بِشواىشَيتة دسَيزةى توَيزييةوةكة, ِسَيطاكاىى 

 ىيشاىةكشدىى دةسبِشاوة طشتييةكاٌ بةمنوىةوة باطلشاوٌ و ِسووىلشاوىةتةوة. 

 

 كويوى وشةكاٌ: طشتَيتيي, ماسكةهَيذاٌ, ثاسافشَيض, هَيلظَيه

 

 (:Generalization & Markingتَيتيي و ىيشاىةكشدٌ/ماسكةهَيذاٌ )طش .1

 

مشؤظ ٍةميشة ٍةوَهيذاوة صماٌ بةسةو ئاطاىى ببات, ٍةسبؤية يةن ضةمم بةضةىذيً ىيشاىةى واتاييةوة هة         
ش ٍةَهطش بلات, كة ئةمة -فةسٍةىطذا تؤماسدةكات, بؤئةوةى بتواىَيت صؤستشيً وشة هةفةسٍةىطةكةيذا طةىج

 ٌ بةطشتَيتيي هةصماىذا ىاوصةد دةكشَيت, كاتَيم ئةو فؤِسماىة بةسةو تايبةتَيتيي دةبشَيً, كة هةىواىذياىذا ئاخَيوةسي صما
بةثَيي مةبةطت و ثَيويظتيي خؤي فؤِسمةكة بؤ يةكَيم هة ىيشاىة واتاييةكاىى بةكاسبََييَيتةوة, هَيشةدا ئاخَيوةس 

ىة واتاييةكاىى فؤِسمة طشتييةكة بذات, بةآلو هةىاو طةسجةو بةكاسٍَيياىةوةكاىى ٍةوَهذةدات ماسكة هةيةكَيم هة  ىيشا
ئةو فؤِسمة صماىياىةدا تةىَا يةن فؤِسمياٌ ٍةَهطشي ضةملى ِساطتةقييةى ئاوةصى مشؤظة, ٍةسبؤية دؤصييةوةى ئةو فؤِسمة 

ىى رياىى مشؤظايةتيي, ئةطةس هَيشةوة ئاوةصيياىة وةن بيةمايةكى طشىط ىةخشة دةكَيشً بؤ تَيطةيشنت هة طشت بواسةكا
بِشواىشَيتة قؤىاغة طةسةتاييةكاىى صماىجزاىى ميذاَل دةسدةكةوَيت, كة دةسبِشيين ) تاكة وشةيةن( طةسةتاي طةشتى 
ئةوميذاَهةية هة جيَاىى دةسبِشيييي ٍضسدا, ئةو قؤىاغة طاكاسةى ميذاَل بةطة بؤئةوةى برية طادةكاىى ثَيذةسبرِبَيت, كة 

 ةسدةوامبووىى رياىى ثَيويظنت, واتة ئةو)تاكة وشة(ية طشىطة بؤ ميذاَهةكةو مةبةطتى دةسبِشييةكةيةتى) (.بؤ ب

دةسبِشييى طشتَيتيي هة طةسةتاي صماىجزاىى ميذاَهذا دةماىطةيةىَيت بةوةى, كة بوتشَيت فةسٍةىطي صماىى ميذاَل         
طةشةدةكات, بةالو دةبَيت ئةوة بضاىشَيت, ئةو كةسةطتاىةى دةبية (وة primary dataهةِسَيطاى كةسةطتةى طةسةكييةوة )

طةسةكيي, دةسبِشي طشتيشً, ئةويش هةبةسئةوةى دةتواىشَيت هة كةسةطتة كةمة وةسطرياوةكةيذا طشتَيتيى 
, خةصىبلاتء  بةكاسياىببات) (,  دةكشَيت ئةوة ثةيلاَهي ٍايجؤىينى صماىى طةوسةكاٌ بَيت,  كة طشت دةسبِشي تاكة

تاكيش دةتواىَيت ببَيتة دةطتييشاىلةسي طشتَيتييى,   بؤمنووىة ئةو وشةو صاساواىةى الي طشوثي كؤتشباصةكاٌ ٍةٌ, 
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كؤدَيلً تةىَا ئةو طشوثة هَيليذةدةىةوة, ِسووىلشدىةوةكة دةماىطةيةىَيتة ئةوةى, كة صماىجزاٌ هة طشتَيتييةوة 
(generalization( بةسةو تايبةتَيتيى )specialization.) (دةطتجَيذةكات ) 

ٍةسوةن ثَيشرت ئامارةى ثَيلشاوة, هةبةسئةوةى فؤِسمةكاٌ هةفةسٍةىطذا بةطشتَييت ٍةَهطرياوٌ, بؤية ثَيويظتة           
ِسَيضماٌ ياسمةتيذةسي فةسٍةىطى صماٌ بَيت بؤ ثِشكشدىةوةى ئةو كةملوستييةى فةسٍةىط تواىاى دابييلشدىى ىيية, 

واو خباتة بةسدةطتى ئاخَيوةسي صماىى كوسديي, كة ئةمة بة ثَيِشةوكشدىى طيظتنى دوثةهلى بؤئةوةى كةسةطتةى تة
دادةىشَيت هةصماىذا. تاوةكو فةسٍةىط و ِسَيضماىى صماٌ بةيةكةوة بتواىً يةكرتي تةواو بلةٌ, بةالو ئةوةى هَيشةدا 

ؤري دةتواىَيت فؤِسو دابِشَيزَيت بؤ ثِشكشدىةوةى ثَيويظتة ئامارةى ثَيبلشَيت ئةوةية, كة ِسَيضماٌ بة طييتاكع و مؤسفؤه
ئةو كةهَييةى فةسٍةىطى صماٌ ىاتواىَيت بةهَيلظَيه فؤِسمى بؤ دابني بلات, جطةهةوةى مؤسفؤهؤريي و طييتاكع بؤ 
فؤِسمذاِسشنت كةسةطتة هة فةسٍةىطةوة وةسدةطشٌ, ٍةسدووكيشياٌ تةواوكةسو ىيشاىةكةسي ئةو ثؤهةِسةطةصاىةٌ, كة 

يياىة بةواتايةكى طشتييةوة داِسَيزساوٌ, ضوىلة طةسةِساي ىواىذىَيلى فؤِسمى ىواىذىَيلى واتايشياٌ ٍةية, ضةمل
بؤمنوىة مؤسفؤهؤريي فؤِسمى ىوَي دسوطتذةكات بؤ دةطتلةوتيى واتاي ىوَي, دةبَيت هةوة دَهييابني, كة مؤسفؤهؤري 

ىبَيت, بؤمنوىة/ كضَيين/ ىاوَيلى واتايي مؤسفؤهؤريياىةية, فؤِسمَيم دسوطت ىاكات بةٍةمٌا واتاوة هة فةسٍةىطذا ٍةما
ضوىلة دةتواىشَيت بؤ طةطنَيييت مؤسفؤهؤري جيابلشَيتةوة, هةبةسئةوةى بةيةن طةطنَييتيي هة فةسٍةىطذا فؤِسمَيلناٌ 

 ىيية ئةو واتاية بطةيةىَيت, كة فؤِسمى مؤسفؤهؤريي كضَيييي طةياىذوويةتيي. 

تاكظيش طةسةِساي فؤِسمذاِسشتيى طييتاكظيي, كة ىواىذىى صاىياسييةكى فةسٍةىطيية, طةباسةت بة طيي       
طييتاكع تةواوكةسي فةسٍةىطى طشت صماىَيلة, ئةويش هةبةسئةوةى ثَيلَاتةيةكةو تَييذا فؤِسو دادةِسَيزسَيت, بؤية 

سةِساى ئةوة هة  ت, طةثَيشبيين دةكشَيت ,كة طييتاكظيش بةبةسٍةمى صماٌ ٍاوشَيوةى مؤسفؤهؤريي بجاسَيضَي
ِسواىطةيةكى تشةوة, طييتاكع ئةو صاىياسيية طشتياىة ىيشاىة دةكات, كة هة فةسٍةىطذا بيضنَيلي طشتياٌ بؤ داىشاوة 

(َيم صاىياسيي تةواوي هةطةس واتاكة تيادا Xياٌ ىشخياٌ جياىةكشاوةتةوة, ئةوةش هةو ِسواىطةيةوة دةبَيت, كة فؤسمى )
ياٌ و طييتاكظذا يةكال بلشَيتةوة, بؤ منووىة ِسةىطةكاىى صماىى كوسديي, ثةيوةطت بةو ِسةىطةى ىةبَيت و هة بةكاسٍَي

دةيطةيةىً طشتَيتيي دةسدةبِشٌ, ىيشاىةكشدٌ و ِسووىلشدىةوةكةى هة طييتاكظذا هة ىواىذىَيلى دةسةكييذا دةكشَيت, 
شييى }, {شييى كاأل}, {شييى تؤخ}, {شييى ئامساىيي}بؤمنوىة /شني/ ِسةىطَيلى ئةبظرتاكتيي فةسٍةىطيية, 

 , هة طييتاكظذا ىيشاىة كشاوة) (.{شيين بَيشلةيي}, {قةصواىيي

كةواتة وةن هةطةسةوة باطلشا, طشتَيتيي كؤمةَهة داتايةكي ماسكةهَييةدساوٌ, بؤية خةصىلشدىياٌ ئاطاىرتة,          
ةهَييةدساوييش هة ِسَيضماٌء فةسٍةىطة دةبَيت ئةوةش بطوتشَيتء جيابلشَيتةوة, كة قؤىاغي طشتييء ماسك

طشتييةكةيةوة دةطتجَيذةكات, ئةو صماىةى, كة ميذاَهةكة ثَيش وةسطشتيى صماىى دايم ٍةيةتي, هة وةسطشتيى صماىى 
دايليشيذا, ثِشؤطةكة دووباسةدةكاتةوة, ضوىلة وةن ضؤٌ هة ِسَيضماىة جيَاىييةكةيذا, طشتيَيتيي ٍةية, هة صماىى 

 اٌ شت بةسجةطتة دةبَيت.دايليشيذا ٍةم

طشتَيتى صؤسجاس هةىاو صماىَيلذا كشدةكاىى تَيطةيشنت هةِسَيطةى كؤدةكاىةوة بةسجةطتةىاكات, ضوىلة بؤمنوىة          
طشتَيتى هةصماىَيذا ثةيوةىذيي ٍةمةاليةىى ىَيواٌ طشوثة كؤمةآليةتييةكاٌ بةسجةطتةدةكات, واتة ئاطتَيلة بؤئةوةى 

َيم هة دةسبِشاوةكاٌ تَيبطةيً,  تَيطةيشتيى كةهتووسي و كؤمةآليةتى ٍةية, ثَيويظتة هةِسَيي ٍةمووماٌ وةكو كوسد
فؤِسمذاِسشتيى ىوَيوة بةسجةطتةبلشَيت. كشدةى هةيةكطةيشنت هةِسَيطةى فؤِسمذاِسشتيةوة بؤئةوةية, كةهة طشتَيتييةوة 

 ةتايبةتى هة تابوو و جواىبةخشييذا) (.بةسةو تايبةتَيتيي بِشوات و ِسةىطة ثَيضةواىةكةشي ِساطت بَيت, ب
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كةواتة ماسكةهَيذاٌ/ىيشاىةكشدٌ, ٍةىطاوىاىةهة طشتَيتييةوة بةسةو تايبةتَيتيي, واتة ضةملَيم هة طشتَيتييةكةيذا       
 صاىياسييةن ياٌ ىاوةِسؤكَيلى فشاواىرت دةطةيةىَيت هةوشةكاىى خواسخؤي, بةو ماىايةى ماسكةهَيذاٌ كشدةى تَيطةيشنت

 صياد دةكات و بيةماى ٍاسيلاسيي هةىَيواٌ قظةكةسو طوَيطشدا بؤ هَيلذاىةوةى

كؤد دةطتةبةس دةكات, ٍةسوةٍا ئةطةس ماسكةهَيذاٌ ىةبَيت ثةيوةىذيةكاٌ هةطشتَيتييذا دةمَيييةوة. هةاليةكى تشيشةوة  
نت, كة هةطةسةوةى باطةكةدا ئةو صماىاىةى وشةى ماسكةهَيذساوياٌ كةمة, صياتش ثشت بة طيظتنى دووثةهلى دةبةط

 ِسووىلشاوةتةوة. 

ثاش هَيلذاىةوةكةى طةسةوة دةبَيت ئةوة خبشَيتة ِسوو, كة بيةماى طشتَيتيي و دةسبِشييى طشتيي صماٌ, ىاوةِسؤكى       
ة فؤسمة صماىيةكاٌ صياتش دةكات و ئةوةش دةبَيتة جَيطشةوةى فؤسمذاِسشنت بؤ واتاى ىوآ و ئةسن دةخشَيتة طةس فؤسم

فةسٍةىطييةكاىى ىاو فةسٍةىط, ٍةسوةٍا هةبةس ئةوةى تواىاى مشؤظ بؤ خةصىلشدىى كةسةطتة دياسيلشاوة, بؤية داِسشنت 
 و ىواىذىى فةسٍةىطيي كةسةطتةكاٌ هةطشتَيتيذا دةمَييَيتةوة) ( .

 

 ِسَيطاكاىى ىيشاىةكشدىي دةسبِشاوة طشتييةكاٌ:  .2

ةىذ ِسَيطةيةكةوة ماسكة هة ىيشاىةواتاييةكاىياٌ دةدسَيت, بؤية تورَيييةوةكة دةسبِشاوة طشتييةكاىى صماٌ هةض      
ٍةوَهيذاوة ئةو ِسَيطاياىةى بؤ بةسةو تايبةتيي بشدىى طشتَيتييةكاىى صماٌ دةطريَيتةبةس بةمنووىةوة باطياٌ بلات, وةن 

ٌ ثَيذساوة :  هةخواسةوة ئامارةيا

 

 (: paraphrase/ دوباسة داِسشتيةوة / ثاسافشةيض)2-1

يةكَيم هةو بابةتاىةى هةِسَيطاي دوباسة داِسشتيةوةى فؤِسمةوة دةبَيتة ٍؤكاسي ىيشاىة كشدىى دةسبِشاوة طشتييةكاٌ      
هةصماىى كوسديذا ثاسافشَيضة, ثاسافشَيض وةكو صاساوة هةصماىى كوسديذا, )طةسهةىوآداِسشتيةوة(ى بؤ بةكاس ٍاتووة) (, 

ِسشتيَيلة هةئةجنامى ئةو صاىياسيية طشتييةوة دادةِسَيزسَيت, كة ئاخَيوةسي صماىَيم ثةيوةطت ٍةسبؤية ثاسافشَيض فؤِسمذا
بةجياكاسي ىيشاىةواتاييةكاٌ و بضوكرتيً ىيشاىةى جياكةسةوةيى وشةكاىةوة جاسَيليرت فؤِسو دادةِسَيزَيتةوة, بؤمنوىة 

وة دةدةٌ, بؤئةوةى هةطشتَيتييةوة بةسةو وشةكاىى)/كةو /, /ثووس/,....(تاد, كة صاىياسييةكى طشتى بةدةطتة
تايبةتَيتى بربَيً, ثَيويظتة ثاسافشَيضبلشَيً و جاسَيليرت فؤِسو بؤ ئةو ىيشاىة تايبةتيية دابِشَيزسَيتةوة, كة ىيشاىةى 
جياكةسةوةى فؤِسمةطشتييةكةية, وةكو)/ىَيشةكةو/, / ماكةو/(, )/خوشلى دايم /, / خوشلى باون/(, كة ٍةموو 

واتاييةكاىياٌ وةن يةكً تةىَا يةن ىيشاىةى بضون جياياٌ دةكاتةوة, كةبؤ/ كةو/ [+ِسةطةصةو بؤ/ثووس/ ىيشاىة
خوشلى دايم]ة, ئةمةش ئةوة دةطةيةىَيت, كة قظةكةس كاسامةيي كةطيي ثةيوةطت بةفؤِسو داِسشتيى صماىةكةوة ±[

لى طشتييذا شاسةصايةتي طةسهةىوَي فؤِسو بةٍَيضىية, بةآلو دةتواىَيت بةٍؤي بضوكرتيً ىيشاىةوة, كة هةفؤِسمَي
دابِشَيزسَيتةوة, ئةمةش هةطةسَيلةوة فؤِسمذاِسشتية بؤ بضوكرتيً ىيشاىةو هةطةسَيلى تشةوة دةسبِشي صاىياسي طشتى 

 دةبَيت هةطةس صماىةكةو فةسٍةىطةكة. 

وطتبووىى دووٍَييذةيي هةصماىى هَيشةوة دةضيية طةس ئةو ثشطياسةى, كة ضؤٌ ثاسافشَيض يةكَيلة هةٍؤكاسةكاىى دس   
كوسديذا؟ هةوةآلمى ثشطياسَيلى هةو شَيوةيةدا دةوتشَيت, هةفةسٍةىطى صماىى كوسديذا كؤمةَهَيم وشةماٌ ٍةية, كة 
واتاكاىياٌ صؤس ِسووٌ ىيية بةتايبةتى بؤ ميذاَل, كة تاصة فَيشي صماٌ دةبَيت ياٌ بؤ ئةو كةطاىةى, كة صماىى كوسدي 

ة, بؤية بؤ شيلشدىةوةى واتايي وشةكاٌ ثةىادةبشَيتةبةس دووباسة داِسشتيةوة, ضوىلة ئةو ِسَيطاية صماىى دووٍةمياى
دةبَيتة ٍؤي ئاطاىلاسي بؤ تَيطةيشنت و ِسووىلشدىةوةى واتاي وشةكةو هةئةجنامذا دةبَيتة ٍؤكاسي دسوطتلشدىى 

ةٍةماٌ واتاوة دادةِسَيزسَيتةوة/ثاسافشَيض دووٍَييذةيي, ضوىلة وشةكة خؤي هةفةسٍةىطذا تؤماسكشاوة, جاسَيليرت ب
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دةكشَيت, كةواتة دوو فؤِسمى جياواص يةن واتاياٌ دةبَيت, ٍؤكاسي ئةمةش دوو حاَهةت دةطشَيتةوة)أ( بؤ ئاطاىلشدىى 
  -(:1تَيطةيشتيى طوَيطش )ب( دةبَيتة ٍؤي دسوطتبووىى دووٍَييذةيي هةصماىذا, بِشواىة منوىةى)

 

 ةضلةى ماىطا(. ( أ./طوَيشةكة/=)ب1  

 ب. /توتم/=) بةضلةى طةط(.   

 ث. /بةسخ/=) بةضلةى مةِس(.   

 ت. /جاشم/=)بةضلةى طوَيذسَيز(.  

 

(دا دياسة, طةسةِساي بووىى وشة هةفةسٍةىطذا بؤ ىاوىاىى بَيضووى ئةو طياىذاساىة, كةضي 1وةن هةمنوىةكاىى)
قظةكةسي صماٌ جاسَيلى تش وشةى داِسشتووةتةوة)ثاسافشَيض(ى كشدووة بةسامبةس بةىاوي بَيضووى ٍةماٌ ئةو 

ن هةمنوىةكاىذا خشاوةتةِسوو, ٍةسوةٍا ضةىذيً طياىذاساىةوة, بةمةبةطتى ِسووىلشدىةوةى صياتش بؤ تَيطةيشنت , وة
منوىةى ديلةى هةوشَيوةية هةصماىذا بةديذةكشَيت, طةسةِساي ثاسافشَيضكشدىياٌ بةمةبةطتى ِسووىلشدىةوةى واتاكاىياٌ, 
دةسبِشي طشتَيتيشً و بةمشَيوةية بةسةو تايبةتَييت بشاوٌ و بؤ بةٍاى جياواص  ىيشاىةيٌا هَيذساوة, بِشواىة 

 -(:2ةى)منوى

 

 ( أ. /خاَهؤصا/=)كوِس/كضي خاَل(.2

 ب. /ثوسصا/=)كوِس/كضي ثوس(.    

 ت. /ئامؤصا /=)كوِس/كضي ماو(.     

 ث. /خوشلةصا/=)كوِس/كضي خوشم(.    

 ج. /كضةصا/=)كوِس/ كضى كض(.    

و تايبةتَييت ِسؤيشتووٌ, (دا طةسةِساى ئةوةى وشةكاٌ ثاسافشَيضكشاوٌ, هةٍةماىلاتذا هةطشتَيتييةوة بةسة2هةمنوىةى)
أ( وةسدةطشيً, كة وشةى/خاَهؤصا/ية, -2ٍةسيةكَيم هةمنوىةكاٌ وةسطشيً ٍةس طشتَيتيياٌ دةسبِشيوة بؤِسووىلشدىةوة)

طشتَيتيي تَيذاية, ضوىلة ىاصاىشَيت)كوِس/كض(ى خاَهة, بؤية هةئةجنامى دووباسة داِسشتيةوة ىيشاىةى  هةِسةطةصةكةى 
 و دسوطتبووة بؤ طةياىذىى يةن واتا, بؤية دووٍَييذةيي دسوطتلشدووة) (.     داوة, كةواتة  دووفؤِس

كةواتة وةن ئامارةى ثَيذسا ثاسافشيَض ئةو فشَيضاىةية, كة ٍةماٌ واتايٌا ٍةية بةداِسشتيى جياواصةوة,  ضوىلة داِسشتيى 
اٌ هَيذةكات. ثَيياطةكشدىى ثاسافشَيض ثَيياطةيةكيى ٍضسيي بؤ ثاسافشةَيض داواى ٍةماٌ واتايي طيناىتيلى طيوسداسم

بؤخؤي كاسَيلى ئاطاٌ ىيية, ٍةسوةٍا بييادىاىيي طيظتةميى ثاسافشَيض كاسَيلى طشاىة, ضوىلة داواى ىاطييةوةى 
ٍةماٌ واتاماٌ هَيذةكات. ٍةسوةٍا وةن هة منووىةكاىةوة دةسدةكةوَيت و بة ثَيى طيناىتيلى ثَيلََيياٌ و ضةملي 

ةسٍةىطييةكاٌ بؤ ىيشاىةواتاييةكاٌ دادةِسَيزسَيً , بؤية ئاخَيوةسى صماىَيم صاىياسيي هةطةس ىيشاىة طشتَيتيي فؤسمة ف
ٌ تايبةتييةكاٌ, وةن ضؤٌ بؤ ىيشاىةى [+ بَيضوو]  هة )  (دا منووىة خشاية ِسوو.1طشتييةكاٌ ٍةية ثاشا

 

 / بةكاسٍَيياىةوةى هَيلظَينةكاٌ: 2-2

 

ةكيى فةسٍةىطيى صماىةو داىةيةكى ىادياسيي ىاو فةسٍةىطيى ئاوةصيية) (, هَيلظَيه, يةكةيةكى طةس        
هةبةسجةطتةكشدىيذا هةىاو فؤِسمى مؤسفؤهؤريي و طييتاكظيذا واتا شاساوةكاىى ىاو هَيلظَينَيم بةسجةطتةدةبً, 
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لظَينَيليش دةسواصةى ئةطةسضى هَيلَظنةكاٌ ىواىذىى تايبةتيياٌ ٍةيةو بة تةىَا هة فةسٍةىطذا تؤماسدةكشَيً و ٍةس هَي
تايبةتى خؤي ٍةية, بةآلو دةكشَيت ٍةىذَيم هَيلظَيه ىواىذىى صياتشى ٍةبَيت, بة واتايةكيي تش, دةكشَيت هَيلظَينَيم 
هةضةىذ ىواىذىَيلذا دةسبلةوَيت, ئةمةش ئةوكاتة دةبَيت, كة بةٍؤى بةكاسٍَيياىى هةدسوطتةى كةسةطتةيةكى ىوَيي 

ت ودةبَيتة هَيلظَينَيلى طةسبةخؤ, هةٍةماٌ كاتذا بةكاسٍَيياىةوةى هَيلظَينةكاٌ بؤئةوةية, كة صماىيذا واتاكةى دةطؤِسَي
ىيشاىةيةن هة ىيشاىة ٍةَهطرياوةكاىى ىاو هَيلظَينةكة صةق بلاتةوةو ماسكةى هَيبذات, وةن ثَيشرت ئامارةى ثَيلشاوة 

كى ىادياس هة فةسٍةىطى ئاوةصييذا ٍةَهطرياوٌ, بةاَلو هَيلظَينةكاٌ ٍةَهطشي كؤمةَهَيم ىيشاىةى واتايني و بةشَيوةية
هةِسَيطةى بةكاسٍَيياىةوةى ئةو هَيلظَيناىةو هة حاَهةتَيلى ئةبظرتاتلةوة بةطوَيضسَييةوة بؤ بةسجةطتة بةومةبةطتةى 

ئامارة بةوة بلشَيت  ماسكة هةيةكَيم هةو ىيشاىة واتايياىة بذسَيت, كة هة هَيلظَينة طشتييةكةدا ٍةَهطرياوٌ, بةالو دةبَيت
كة بةكاسٍَيياىةوةى هَيلظَيه بؤ ٍةس جاسَيم بؤ يةكَيم هة ىيشاىة واتاييةكاىى بةكاسٍَيياىةوة هَيلظَينة طشتييةكة ىيية, 
بؤمنوىة )/مياأل/, /ثياو/, /رٌ/, ...تاد( هَيلظَينى طةسبةخؤٌ و هةىواىذىى ىاوةكى فةسٍةىطيذا طةسبة كةتيطؤسي ىاوٌ 

ٍَيياىةوةياٌ هةىواىذىى دةسةكى فةسٍةىطيذا بؤ دسوطتلشدىى فؤِسمى ىوَي بؤ طةياىذٌ واتاي ىوَي و و بةٍؤي بةكاس
ثِشكشدىةوةى كةموكوستى ىاوةكى فةسٍةىطي, بةآلو دةكشَيت هةىواىذىى دةسةكى فةسٍةىطيذا ىواىذىيى جياواصياٌ 

ةتيطؤسيييةكةشي بطؤِسَيت, بؤمنوىة/ميذاَل/ىاوى ٍةبَيت, صؤسجاس هةطةأل ىواىذىةجياواصةكاىي هَيلظَينَيلذا دةكشَيت, ك
ِسةطةصى ىَيشييةو مَيييةى خَيضاٌ و كؤمةَهة, واتة دةسبِشي طشتَيتيية و طيفات و تايبةتَيتيى ئةو تةمةىة, ثةِسَييشاوةتةوة 

لاسٍَيياىةوةى بؤ ٍةَهظةىطاىذىيى ٍةَهظوكةوتيى مشؤظيى طةوسة كاتَيم, كة دةشوبََييشَيت بة/ميذاأل/, هةطةس بيةماى ب
وشةكة ضةىذيً وشةو ئيذيؤو و فشَيضى ضةطجاو ثةىذ طاصَييشاوٌ, وةن)/مياَهبووٌ/, /ماَل و مياَل/, /مياَهيي/, 

(, كة طةباسةت بةىواىذىى وشةى 3/مياَهذاٌ/, /مياَهجاسَيض/, /مياآلىة/, .......... تاد() (, بِشواىة منوىةكاىى رماسة)
  -بلاسٍاتووة: /ميذاَل/بةمةبةطت و واتاي ىوَي

 ميذاَهةكة دةطشي. . أ

 ئةَهَيى ميذاَهى. . ب

 ىةوصاد ميذاآلىة ٍةَهظوكةوت دةكات. . ت

 بة ميذاَهي رىى ٍَيياوة. . ث

 

أ( واتاي -3(دا وشةى /ميذاَل/ ٍةسجاسي بةشَيواصَيم خؤي ىواىذووة بؤ طةياىذىى واتاي ىوَي, وةن )3هةمنوىةكاىى)
ةوةى مشؤظ دةطةيةىَيت, بةآلو هة)ب,ت(دا ِسطتةكة بةسامبةس بةمشؤظى طةوسة وتشاوة, كة بيةِسةتى طةياىذووة, كة ى

ٍةموو طيفاتةكاىى ميذاَهي خشاوةتة ثاَل, بةآلو هةمنوىةى)ث(دا بةمةبةطتى ىيشاىةداٌ هةدياسيلشدىى تةمةٌ 
بةآلو ٍةس هةواتاي بيةِسةتى  بةكاسٍاتووةتةوة, كةواتة ٍةسضةىذة واتاي جياواصى طةياىذووة هة بةكاسٍَيياىةكاىذا,

 وشةكة دووسىةكةوتووةتةوة, ضوىلة هةٍةمووياىذا ىيشاىةى [+ ميذاَل]ى تَيذاية. 

ٍةسوةٍا وشةى/ثياو/طةسبة ثؤهةِسةطةصي ىاوةو هةبيةِسةتذا ٍةَهطشي كؤمةَهَيم ىيشاىةى واتايي بيةِسةتيية, كة      
صاىياسيةكى >ثياو</ثياو/وشةى/رٌ/وةطتاوةتةوة, تومخىئةويش[+مشؤظ, +ىَيش, +ٍةساش, +رىذاس] , ٍةمبةس بة

دةكشَيت قظةكةس بيةوَيت ماسكة  >ئاصاد ثياوة<طشتيني و الى ئاخَيوةسى صماىةكة ٍةٌ, بةآلو هةِسطتةيةكى هةجؤسي
ئاصاد كوِس <هةو ىيشاىة واتايياىةبذات, كة [+ٍةساش, +رىذاس] , ىةن [+ىَيش] ئةويش واتاي ِسطتةيةكيى هةجؤسي

 دةطةيةىَيت) (. >ةىيي

ٍةسوةٍا وشةى/بةفش/ هة ِسَيى فؤسمى مؤسفؤهؤريي جياواصةوة بةسجةطتة دةكشَيت  بؤ ىيشاىةداٌ هةيةكَيم هةثَيلَاتة 
واتاييةكاىى , واتا بةتؤثيللشدىى ىيشاىةيةكى واتايي وشةى/بةفش بةكاسدةٍَييشَيتةوة, بةآلو ئةو بةكاسٍَيياىةوةية 
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ة ىيية, بةَهلو ماسكةهَيذاىى يةكَيم هةىيشاىة واتاييةكاىى وشةى/بةفشة/ ئةويش ىيشاىةى ىواىذىى هَيلظَينة طشتييةك
 -(دا صياتش ِسووىذةبَيتةوة:4[+ِسةىط]ة, هة منوىوةى)

 

 ( أ.كشاطةكة طجييةكي بةفشيية                                                       ياطاي مؤسفؤهؤرى4 

  ب.رووسةكة ئةَهَيى بةفشة .   

 يً                      بةفش          ت.ئةو ضَيشتة وةن بةفش بَيتامة .                                        

 ث.هؤكةكة ىةسمة وةن كووي بةفش .    

 

 / بةفش/

 + ِسةىط                            

  +طاسد                           

 تاو-                            

 +ىةسو                           

 

ب(دا وشةى/بةفش/دووباسة بةكاسٍَييشاوةتةوة بةمةبةطتى ىيشاىةداٌ هةِسةىطةكةى, كة ِسةىطَيلى طجي  -/أ 4هةمنوىةى) 
يً/ بةياطاي مؤسفؤهؤري وشةى/بةفشيً/بؤ ىيشاىةداٌ -تايبةت بةخؤي ٍةية, بؤية وشةكة بةشلاىةوةى مؤسفينى/

ت(دا دووباسة وشةى /بةفش/ بةكاسٍاتووةتةوة, ئةجماسةيٌا بؤ -4ووة,  ٍةسوةٍا هةمنوىةى)هةِسةىطةكةى دسوطتب
بةتؤثيم كشدىى يةكَيلى تش هةثَيلَاتة واتاييةكاىى وشةى/بةفش/ ئةويش ىيشاىةى [+طاسدى]ة, واتة ىيشاىة هةثوةى 

ت(دا -4تامة, وةن هةمنوىةى)طاسدي رووسةكة دساوة بةئاطتى ثوةى طاسدى/بةفش/, ٍةسوةٍا بةفش ماددةيةكى بَي
, ضوىلة بةفش ئاوى بةطتووةو ئاوى >تامى ئاوى طاسد ئةدا<بَيتامى خواسدىةكة بةبةفش ثَيواىة دةكات, ياٌ ئةوتشَي

ث(دا ىيشاىة هةىةسمي بةفشةكة دساوة, قظةكةس -4طاسديش بةبةفش طاسد دةكشَيت, كةواتة بَيتامة, ٍةسوةٍا هة)
 م هةثَيلَاتةواتاييةكاىى/بةفش/ة ,ئةويش ىةسمى كووي بةفشة هةكاتى باسييذا. مةبةطتى بةتؤثيم كشدىى يةكَي

يةكَيلى تش هةو منوىاىةى بةكاسدةٍَييشَيتةوة ٍةسجاسي بةمةبةطتى ىيشاىةداٌ هةيةكَيم هة ثَيلَاتة واتاييةكاىى 
 -(دا خشاوةتةِسوو:5وشةكة, وشةى/ئاطً/ة, هةمنوىةى )

 

 + ِسةق                                                                                                  ( /ئاطً/                    5

 ئاطيني                                                                             + كةسةطتةى خاو      -أ

 ئاطيطةس     -ب

 

ة بةكاسٍَييشاوةتةوة بؤئةوةى ماسكة هةىيشاىةى[+ِسةقيي ] بذسَيت أ(دا وشةى/ئاطً/دووباس-5هةمنوىةى )     
ب(دا ٍةس بةياطاي مؤسفؤهؤريي و بةكاسٍَيياىةوةى -5بةياطاي مؤسفؤهؤريي وشةكة دسوطتبووة, بةآلو هةمنوىةى)

طةس/ىاوى ثيشةي دسوطتلشدووة, ٍةسةوةٍا ئةو كةطةى ثيشةى ئاطيطةسيي  -وشةى/ئاطً/و شلاىةوةى مؤسفيني/
ٌ  ٍة ية, كةسةطتةى خاوى ئاطً بةكاسدةٍَييَيت بؤ دسووطتلشدىى ثَيذاويظتيي. ئةو طيفةتاىةى دةدسَيية ثاَل وشةكا

بةثَيي كوتوس طؤِساىى بةطةسدادَيت, بؤمنوىة وشةى /ئاطً/هةصماىى كوسديذا طيفةتى [+ِسقي] دساوةتة ثاَل, ئةمةش 
ةىَا طيفةتَيلة/ىيشاىةيةكةهة ىيشاىةكاىى/ئاطً/, ٍةسبؤية هةِساطتيذا بةثَيي ئاسةصووى كؤمةَهة, ضوىلة ِسةقيى ت
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وشةى/طةسئاطيني/دسوطت بووة هةصماىةكةماىذا, طيفةتى ِسةقيةكةى دساوةتة ثاَل واتة بةو كةطة دةوتشَيت كةهوةِسةق 
طرياوٌ, بَيت و قظة قظةى خؤي بَيت ٍةس هةطةسةتاوة باىطةشةى ئةوة كشاوة, كة واتاى شاساوة هةهَيلظَينةكاىذا ٍةَه

كة دةكشَيت هةبةكاسٍَيياىذا ِسووىببَيتةوة, هَيلظَيه وةن داىةيةكى ىادياس)ئةبظرتاكت(ى فةسٍةىطى ئاوةصيي, بؤ 
ىواىذىى يةن هَيلظَينى هَيلظَينةكاٌ هةىاو فؤِسمَيلى مؤسفؤهؤرييذا بةسجةطتة دةكشَيً و دةطت دةخشَيتة طةس 

ة ثَيشبييى بةكاسٍَيياىةوةى هَيلظَينة ئاوةَهياوييةكاىيش بلشَيت, واتاكةى, دةكشَيت هةِسَيطاي ضةىذ منوىةيةكةو
بؤمنوىة /طةوسة/ و /بضوون/ فؤِسمَيلً بؤ "ئاوةَهياوى قةباسة" داِسَيزساوٌ, بةآلو دةكشَيت جاسَيلى تش هةبةسجةطتة 

( ىواىذىى واتايي 6)كشدىةكةياىذا ببية ىواىذىي ضةملى واتايي ديلةو ببية بةِسَيوبةسى هَيلظَينةكة, منوىةكاىى 
 -/طةوسة/ و /بضوون/ٌ:

 

 +قةباسة   ( أ.طةوسة ئاو دةِسَيزَيت, بضوون ثَيي تَيذةخات.6

 +تةمةٌ                         )تةمةٌ(                )تةمةٌ(        

 +دةطةآلت                                    ب.ئاصاد طةوسة بووة. 

ٌ و ٍةو قةباسةى طةوسة بووة, دؤخى تةمةىى طؤِساوة(.     )ٍةو تةمة

 ت.ئاصاد ئَيظتا ثياوَيلى طةوسةية.       

 )دةطةآلت(                              

 طوَيبطشة ثياوى بضون .  . أ

 )بَيذةطةآلت و بَيلةطَيتيي(                    

ا ئةوة (دا, ئاوةَهياوةكاىى)/طةوسة/ و/بضوون/( دةسبِشى واتاي جياواصٌ, بةآلو هةىواىذىةكاىذ6ئةطةسضي هةمنوىةكاىى)
دةسدةكةوَيت, كة ئةو واتاياىة واتاي شاساوةي ىاو يةن هَيلظَينً و هةوشةدا بةسجةطتةكشاوٌ, واتة تاكة وشةيةن 
ضةىذ واتايةكى  شاساوةى  تَيذاٍةَهطرياوة, ئةمةش تةىَا قظةكةسي صماىةكة ٍةطتياٌ ثَيذةكات و دةياىياطَيتةوةو 

ةسةطتةكة, كة واتا بيةِسةتييةكةى, ٍةموو واتاكاىيى تش خواصساوٌ ششؤظةياٌ دةكات, ضوىلة جطةهة واتاي يةكةمى ك
و هَيلذاىةوةياٌ, تةىَا هةىواىذىة طييتاكظييةكةدا ِسووىذةبَيتةوة) ( , كةواتة وةن هةطةسةتاى توَيزييةوةكةدا ئامارةى 

َيت ىيشاىةواتاييةكاىى ىاو ثَيذساوة, كة طييتاكع يةكَيلة هةو ِسَيطاياىةى, كة ئاخَيوةسى صماٌ هةِسَيطةيةوة دةتواى
 فؤِسمَيلى صماىةكة بذؤصَيتةوةو بضاىَيت ئةو فؤِسمة بؤ ماسكةهَيذاىى ضةىذ ىيشاىةى واتايي دةتواىشَيت بةكاسبََييشَيتةوة.

ٍةسوةٍا/ثشتةقاَل/ ٍةَهطشي ئةو واتاياىةية, كة بةٍةماٌ بيضه بةكاسدةٍَييشَيتةوة بؤ طةياىذىى ٍةسيةكة هةو واتاياىةى 
َيي ويظتى قظةكةس, كاو واتايةى مةبةطتة, ئةيةوَي وشةكة بؤ ئةو واتايةياٌ بةكاسبََييَيتةوةو ىيشاىة هة يةكَيم هة بةث

 -(:7ىيشاىةواتاييةكاىى فؤِسمةكة بذات, بِشواىة منوىةى)

 

 +ِسةىط      كشاطَيلي ثشتةقاَهيه كِشي. ) ِسةىط(                                     -(7

 كَيله بة ثشتةقالَ كشدووة. )تاو(                                             +تاو -    

 +بؤٌ    ئةو دؤىذسمةية بؤىى ثشتةقاَهي هَيذَيت. )بؤٌ(                       -    

 

لذَييً, بةآلو (دا وشةى/ثشتةقاَل/بةكاسٍَييشاوةتةوة بؤ ىيشاىةداىي ئةوثَيلَاتة واتايايياىةى وشةكة ثَي7هةمنوىةى) 
ٍةس جاسَيم بة ثَيي ويظتى قظةكةس واتايةكى وةسطشتووة, ياٌ بابَوَيني ىيشاىة هةيةكَيم هةو واتاياىة دساوة, كة 
هةوشةكةدا بووىى ٍةية, وةكو هةمنوىةكةدا ئامارةى ثَيذساوة) (, ٍةسوةٍا ىواىذىى كؤمةَهَيم وشةى وةكو) ئاَهتوٌ, 
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يشاىةداٌ هةِسةىطةكاىياٌ, فؤِسمى )ئاَهتوىى, صةيتوىى, صيوي, ....تاد(يياٌ صةيتوٌ, صيو, ...(, بةمةبةطتى ى
دسوطتلشدووة, ضوىلة ِسةىطةكاىى صماىى كوسدي فؤِسمياٌ هةفةسٍةىطذا كةمة, بؤ ثِشكشدىةوةى ئةو كةهَيية, طوود 

طة داوة كة فؤِسمةكة هةوشةكاىى صماىةكة وةسطرياوةو جاسَيليرت وشةكاٌ خؤياٌ ىواىذووةتةوةو ماسكةياٌ هةو ِسةى
 هةخؤيذا ٍةَهيطشتووة. 

 

 / ىيشاىةكشدٌ بةئيذيؤمةكاٌ:2-3

ئاخاوتً تةىيا هة وشةو و دةسبِشاوو ِسطتةي ئاطايي, كة هة كاتي قظةكشدىذا ِسيض دةكشَيً و دةسدةبِشَيً ثَيم           
كاتي قظةكشدٌ و تةىاىةت ىوطيييشذا  ىايةت, بةَهلو صؤس جاس بؤ دةوَهةمةىذ كشدٌ و دةسخظتين هَيَاتووي صماٌ هة

ً يةكةي صماىي ثةىا دةبشَيتة بةس دةسبِشاوي ئامادةكشاو هة  بةمةبةطيت طةياىذىي ضِشتشيً و قوَهرتيً مةبةطت بة كةمرتي
صماىةكةدا كة بة ئيذيؤو ىاطشاوٌ, ئةو دةسبِشاواىة بة مةبةطيت كوسترِبي و ئاطاىلاسي هة وتوَيزكشدىذا بةكاس 

  .دةٍَييشَيت

بةثَيي ئةو هَيلذاىةواىةى بؤ ضةملى ئيذيؤو كشاوٌ, ئيذيؤو بةيةكةيةكى صماىيي ئاَهؤص دادةىشَيت, هةبةسئةوة          
بةصؤس تيؤسو ِسَيباصى جياجيا هَيي كؤَهشاوةتةوةو بةداىةيةكى ئاخاوتين داىشاوة, بةواتا ئيذيؤميش وةن دةسبِشاوة 

اطاو دةطتوسي صماىةكة دةكةٌ و هَيي الىادةٌ و ثَيلَاتةى طييتاكظي و ئاطاييةكاىى تشي صماىةكة ثَيِشةوى ي
مؤسفؤهؤري ئيذيؤو, هةطةَل ثَيلَاتةى طييتاكع و مؤسفؤهؤري كةسةطتةكاىى تشي صماىةكة ضووىيةكة, ئةوةىذةىةبَيت 

ئةو كشاىةوة  ئةماٌ بةٍؤي ضةطجاوي فؤِسمةكةياىةوة كةمرت طؤِساىياٌ بةطةسدادَيت و طيوسداستشٌ و مويادةٌ بؤ
فشاواىةى كةسةطتةكاىى تش ِسَيطةى ثَيذةدةٌ) (, ئيذيؤو وةن داىةيةكى فةسٍةىطي, خاوةىى ٍةموو ئةو تايبةمتةىذيية 

صماىيياىةية, كة داىةكاىي ديلةي صماٌ ٍةياىة, هةِسووي صماىةواىيشةوة بةوة ثَيياطة دةكشَيت, كة)صجنرية وشةيةكً  
بةصؤسى دياسيلشاوٌ, بة شَيوةيةن وةن يةكةيةكى طةسبةخؤ كاسدةكةٌ(. ٍةس بةو ثَييةى  هةِسووى واتايي و ِسَيضماىييةوة

ئيذيؤو بةضةشيى يةكة واتاييةكاىى ديلة, خاوةىى تايبةمتةىذيي واتايي و فةسٍةىطيية, بةآلو دةبَيت هةِسووى واتاوة 
تايي كةستةكاىييةوة ىايةت (, بؤية وةن ِسةضاوى ئةوة بلةيً, كة) واتاي ئيذيؤو هةِسؤىاىى ِسَيضماىيي و ِسؤىاىى وا

 داىةيةكي فةسٍةىطى دةشَيت قظةى هةباسةوة بلةيً) (.

وةن ثَيشرت ئامارةى ثَيذسا تومخة فةسٍةىطييةكاٌ وةن بيضنَيم دةسدةكةوٌ, بةجؤسَيم هةِسَيطاى        
سفؤهؤرياىةبوو, ضوىلة مؤسفؤهؤري بةكاسٍَيياىةكاىياىةوة ثةى بةواتاكةياٌ دةبشَيت, ئةوة وةن ئةَهتةسىاتيعَيلى مؤ

هةِسَيطةى فؤِسمى جياواصةوة واتاي ىوَي دَييَيتة فةسٍةىطةوة, بةآلو دةكشَيت خودى بةكاسٍَيياىةوةى بيضنَيم بؤ واتاي 
 (ةكاٌ دةسدةبِشَيت) (.x0جياواصبَيت, ئةوةش بةخشلةيي ثشؤطَيظَيلى ىواىذىةوةى )

ى واتا شاساوةكةى تومخَيلى فةسٍةىطى, هةوةدا ئيذيؤمةكاٌ دةبً بةتَيِشواىييَيلى بةالو ئيذيؤو فؤِسمَيلة بؤ ىواىذى      
(, كة دوا ثَيشيياصى واتايي تومخة فةسٍةىطييةكاٌ دةكةٌ و ماسكةيٌا هَيذةدةٌ, بةجؤسَيم fixed expressionضةطجاو)

ٌ, ياٌ دةبية ئةَهتةسىاتيعى وةن هةثاشذا ِسووىذةبَيتةوة, ياٌ مةوداي ىَيواٌ ئاوةَهياوةكاٌ دةطتييشاٌ دةكة
 فؤِسمذاِسشتيى مؤِسفؤهؤرياىة.  

وةن ئامارةي ثَيذسا, صماٌ دةسبِشي طشتييةو فؤِسمة فةسٍةىطييةكاىى صماىى كوسديي دةسبِشي طشتَيتيني, واتا      
مةوداى ىَيواٌ فؤِسمة صماىييةكاٌ و فؤِسمة فةسٍةىطييةكاٌ فشاواىً, كة دةشَيت هةِسَيي 

 (:8وة)أ(دةطتبخشَيتةطةس وسدةكاسيي فؤِسمَيلى فةسٍةىطي دةسبِشي طشتَيتيي, بِشواىة)ئيذيؤمةكاىة

 

 >ٍةراس<(8
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 دةطتى كوستة 

ٌ ىاكشَيتةوة   ئاطش هةماَهيا

 هةطةط طواَهةكا 

 صادياٌ ئاوة  

 كةسهةماَهيا بلةويَ داىى ئةشلَي  

                                            >ٍةراس  <

 

 >طةسو<(9

 طيتلة ئةكا 

 داخ بووة 

 ٍاتؤتة كولَ 

 >طةسو<

 

 >ِسووىان<(11

 بضٌ ومةِس جيادةكشَيتةوة

 ) (>ِسووىان<

 

ئةو منوىاىةى هةطةسةوة ٍاتووٌ طشتَيتى و ثوةداسيي دةسدةبِشٌ, بؤية هةِسَيطةي ئيذيؤمةوة بةسةو تايبةتَيتيي بشاوٌ    
(دا 8(دا ثوةى ٍةراسي ٍةية وةن هةمنوىةى)>ٍةراس<.............>ٍةراس<و ىَيواىةكاىياٌ ثِشكشاوةتةوة, واتة هةىَيواٌ)

بةئيذيؤو, ماسكة هةئاطتى ٍةراسييةكة دساوة, ٍةسوةٍا /طوتاٌ/يش دةسبِشي طشتَيتييةو ثوةى طوتاىةكةى ىيشاىة 
ٍةسوةٍا  (دا دياسة, تواىشاوة بةميتافؤِس ماسكة هةثوةى طةسمييةكة بذسَيت,9ىةكشاوة, دياسيلشدىى ثوةى طةسمي هة)

(دا بؤ ىيشاىةداٌ هةثوةى ِسووىاكييةكة, طوود هةئيذيؤو وةسطرياوة, كة ئةصاىشَيت تاسيلى ىةماوةو ِسةش و طجي 11هة)
 جيائةكشَيتةوة. 

 

 / ىيشاىةكشدٌ بة ميتافؤِسةكاٌ: 2-4

اتاو مةبةطتى خواصساو, ميتافؤِس ئةو وشةو دةسبِشيياىةٌ, كة بةواتاي فةسٍةىطياٌ بةكاسىايةٌ دةبية ئامارة بؤ و      
صماىى ميتافؤِسى ِسَيطة دةدات, كة قظةكةس واتايةن يٌا مةبةطتَيم بة وشةو دةسبِشييَيم دةسبرِبٌ, كة واتاي فةسٍةىطى 
ىةطةيةىَيت) (, هةميتافؤِسدا دوو كةتيطؤسيي هةكاسداٌ, يةكَيلياٌ ئةوةيةكة وشةكةى هَيوةسطرياوة, ئةوةى تشياٌ ئةوةية 

 اسٍَييشاوة) (.كة تيايذا بةك

(ةوة, كة صياتش بؤ ىيشاىةكشدىى X0هَيلؤَهيةوةكة واى بؤدةضَيت, ميتافؤس هةىيشاىة شاسةوةكاىى فؤسمَيلى فةسٍةىطيي)
مةوداكاىة, ضوىلة ميتافؤسةكاىيش بةٍةماٌ شَيوة ماسكة هَيذةدةٌ و جَيطشةوةى مؤسفؤهؤرياىةٌ, بةثَيى طيناتيتيلى 

كيي دةسدةبِشَيت) (, ) هةتيؤسي طيناىتيليذا ميتافؤِس بةدياسدةيةكي ىائاطايي ثَيلََيياٌ بؤ ىيشاىةيةكى طةسة
دادةىشَيت, كة ثَيويظتة ثشتطوَيبخشَيت, ضوىلة ىاضَيتة رَيشباسي ياطا تايبةتييةكاىى ِسَيضماىةوة() (, واتة 

توَيزييةوةكةوة, كة مةودا  هةبةكاسٍَيياىذا واتاكةى ِسووىذةبَيتةوةو واتاى ثَيذةسدةبِشدسَيت. ثةيوةطت بةطةسةتاى
فشاواىيي و طشتَيتى هةىواىذىى واتايي فةسٍةىطيي ثؤهةِسةطةصةكاىذا وادةكات, ئاخَيوةسى صماىَيم ىيشاىةى واتايي 
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فؤسمَيلى تش بؤ ىيشاىةكشدٌ باكاسبَيَيت, بؤ منووىة هة/كؤمجيوتةس/ واتاى )ريشيي و خَيشايي و وسديي( بِشواىة 
اسة/ واتاي )خَيشايي و صووطةيشنت( بِشواىة منووىةى )ب(, هة/ شَيش/ )ئاصايةتيي( بِشواىة أ(, هة/تةي- 11منووىةى)

منووىةى )ت(.....ئةواىة ئةو واتاياىةٌ, كة هة ىواىذىيي فؤسميي و واتايي ثؤهةِسةطةصة فةسٍةىطييةكةدا بةديياكشَيً, 
 -(:1بِشواىة ٍَيَولاسيي )

 

 ة.(أ. خوَييذكاسةكة ئةَهَيى كؤمجيوتةس11

 ب.وةن تةياسة ٍاتةوة . وةن طوهة دةسضوو.      

 ت.ثَيشنةسطةكاٌ وةكو شَيشٌ.     

 -(:1ٍَيَولاسي )

 A0خَيشا                               A0ئاصا                                   A0صيشةن   

 N0تةياسة                            N0شَيش                                N0كؤمجيوتةس

 N0طوهة                                                                                      

 A0خَيشا                            A0ئاصا                                       A0صيشةن

 

(بؤ ىيشاىةكشدىى ئةو طشتَيتيي و ثوةداسييةية, كة هةئاوةَهياوةكاىذا ٍةٌ, بةآلو طةس طةسجنى 1ٍَيَولاسي)        
(و ىيشاىة ثِشدةكشَييةوة, ٍةسوةٍا ثةيوةطت بة بةكاسٍَيياىةوةى فؤِسمة N0(ةكاٌ بة)A0بذسَيت, مةوداكاىى ىَيواٌ)

ى بةكاسٍَيياىةوةى فؤسمى فةسٍةىطيية بؤ ىواىذىى واتايي, بؤية فةسٍةىطييةكاىى صماٌ, هةبةسئةوةى ميتافؤس ثشؤطة
دةبَيتة جَيطشةوةى ياطا مؤسفؤهؤرييةكاٌ, كة ئةواٌ بة داِسشتيى فؤسمى ىوآ واتاى ىوآ بةسٍةمذَييً. واتة منووىة 

بةكاسدةٍَييشَيتةوة.  هةبشى ئةوةى بؤ يةكَيم هةثوةكاىى )صيشةكيي(ياٌ )ئاصايي( فؤِسمذابِشَيزسَيت, /كؤمجيوتةس/و /شَيش/
فةسٍةىطيي و بؤ ىيشاىةيةكى واتايي وشةيةكى -طةباسةت بة فؤسمةكاىى ىاو فةسٍةىط بؤ ضةمم و بريكشدىةوةى ثَيش

طشتيي ىاو فةسٍةىط دادةِسَيزسَيً, بؤية ميتافؤس هةو جؤساىةية, كة بؤ ىيشاىةى واتايي وشةيةكى فةسٍةىطيي 
 َيية دةسةوة.دادةِسَيزسَيً و هةٍةىاوى ئةواىةوة د

ٍةسوةٍا ٍةىذَيم ميتافؤسدةتواىَيت بضَيتةىاو بةشة تايبةتييةكاىى ِسطتةوة) (, هة ِساطتييذا ميتافؤس هةو جؤسة    
تةسصةى صماىة, كة ئاخَيوةسى صماٌ و بةتايبةتيش شاعرياٌ تواىاى داٍَيياىياٌ ٍةية تَييذا, كة هةئةجنامى 

بآلودةبَيتةوةو وةن ٍةس واتايةكى تشى فةسٍةىطيي هةالى ئةخَيوةساىى صماٌ  بآلوبووىةوةى دةقَيم و صؤس بةكاسٍَيياىى
 (:12دةىاطشَيتةوة. بِشواىة منوىةى)

 ( أ. الىة ماىطة.12   

ً دةَهَيى طوَهة.            ب.  ىةطشي

 ت.  بة ِساطتى ىةوصاد ِسَيويية.

 ث. طؤشتةكة ئةَهي توَيي ئاوة.

 

(ٌ و طةسبة كةتيطؤسي N0بؤ واتاي خواصساو بةكاسٍاتووٌ, خؤياٌ هة بيةِسةتذا)(دا, وشةكاٌ 12هةمنوىةكاىى)       
ىاوٌ, بةآلو هريةدا واتاي ميتافؤِسيياٌ وةسطشتووةو هةجَيلةوتةى ئاوةَهياودا بةكاسٍاتووٌ, بؤية واتاي بيةِسةتياٌ 

َل بلةسي ِسطتةكةدا ىاطوجنَيت أ(دا, /ماىط/بةواتاي بيةِسةتى ىةٍاتووة, ضوىلة هةطة-12هةدةطتذاوة, وةن هةمنوىةى)
)الىة( تةىَا ىاوَيلة, بؤية دةبَيت/ماىط/ واتاي ميتافؤِسييةكةى وةسبطشيً, ٍةسوةٍا هةكةتيطؤسيي ىاوةوة ضوةتة 
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كةتيطؤسي ئاوةَهياو, ضوىلة وةطفي ىاوةكة دةكات و هةكؤي ثَيلَاتة واتاييةكاىى وشةكة ماسكة هة[+جواىى ]دساوة, 
/طوأل/و /ِسَيوى/ ميتافؤسٌ و ئاخَيوةسى صماىةكة وةن صاىياسييةكى واتايي دةياىياطَيتةوة) (, ت(دا -/ب12هةمنوىةى)

دةصاىَيت /طوأل/ بؤ يةكَيم هة واتاكاىى [+جواٌ]و /ِسَيويي/ش بؤ يةكَيم هةواتاكاىى [+فَيَوباص] ىيشاىةكشاوة, 
سي ىاطلييةكةى ىيشاىةكشاوة, بؤ بؤ ىيشاىةى [+ىاطم] وةسطرياوةو ثوةدا {توَيي ئاو}ث( -83طةباسةت بة)

 -(:2ىيشاىةداٌ هةثوةداسي ئةو ئاوةَهياواىةى هةمنوىةكةدا ٍاتووة, بِشواىة ٍَيَولاسي)

 

 2 ٌ  A0فَيَوباص   A0ىاطم  A0( جوا

 ِسَيويي  ئاوتوَيي               طوَل     

ٌ ئةباتةوة ثةِسةى طوَل    ماىط      طشةو هةشةيتا

 A0فَيَوباص                 A0ىاطم  A0جواٌ    

 

(و ميتافؤِسو ئيذيؤو, بؤئةوةى ىيشاىة هةثوةى N0(ة, بة)A0ئةوةى هةٍَيَولاسييةكةدا خشاوةتةِسوو, ثِشكشدىةوةى ىَيواىى) 
دياسيلشاوى ئاوةَهياوةكاٌ بذسَيت, ضوىلة/جواٌ/, /ىاطم/, /فَيَوباص/دةسبِشي طشتَيتيني و ئاوةَهياوةكة ىاتواىَيت ئاطتى 

ة ئةو وشاىةى, كة ىيشاىةيةكى واتايياٌ تَيذاية هةطةَل ئاوةَهياوةكةدا ثوةداسييةكةي دةطتييشاٌ بلات, بؤي
 يةكذةطشَيتةوة, بةكاسٍَييشاوٌ بؤ دةطتييشاىلشدىى ثوةى ئاوةَهياوةكة, وةن هةطةسةوة خشاوةتةِسوو. 

 

 ئةجناو

   -هة كؤتاييذا توَيزييةوةكة بةو ئةجناماىةى خواسةوة طةيشتووة:     

 

ةن ضةمم بةضةىذيً ىيشاىةى واتاييةوة هة فةسٍةىطذا تؤماسدةكات, بؤئةوةى بتواىَيت صماىى كوسديي ي  -1
ٍةَهطش بلات, كة ئةمةش بةطشتَيتيي هةصماىذا ىاوصةد دةكشَيت, ٍةسبؤية  -صؤستشيً وشة هةفةسٍةىطةكةيذا طةىج

صيي تاكذا, بؤية  هةبةس ِسؤشيايي  طشتَيتيي كؤمةَهة داتايةكي ماسكةهَييةدساوٌ و  خةصىلشدىياٌ ئاطاىرتة هة كؤطاي ئاوة
 وشةكاىى  صماىذا بةِسووىي دياسة, كة صماىى مشؤظ هةٍةموو ئاطتةكاىذا دةسبِشي طشتَيتيية.

ئاخَيوةسى صماٌ بؤ صياتش ِسووىلشدىةوةى كشدةى تَيطةيشنت ٍةوَهذةدات ئةو فؤِسمة طشتيياىة بةسةو   -2
بةثَيي مةبةطت و ثَيويظتيي خؤي فؤِسمةكة بؤ يةكَيم هة ىيشاىة تايبةتَيتيي ببات, كة هةىواىذياىذا ئاخَيوةس 

واتاييةكاىى بةكاسبََييَيتةوة, هَيشةدا ئاخَيوةس ٍةوَهذةدات ماسكة هةيةكَيم هة  ىيشاىة واتاييةكاىى فؤِسمة طشتييةكة 
ٍةَهطشي ضةملى ِساطتةقييةى بذات, بةآلو هةىاو طةسجةو بةكاسٍَيياىةوةكاىى ئةو فؤِسمة صماىياىةدا تةىَا يةن فؤِسمياٌ 

ئاوةصى مشؤظةو طشت ىيشاىةكاىى تَيذاية ٍةَهطرياوة, واتا ٍةموو بةكاسٍَيياىةوةكاىى تشي فؤِسمةكة تةىَا بؤ طةياىذىى 
يةن ىيشاىةى واتايي بةكاسدةٍَييشَييةوة, ئةطةسىا ٍيضياٌ هة بةكاسٍَيياىةوةدا فؤِسمة طشتييةكة ىيني, بةَهلو وَييةيةكى 

 طشتييةكة بؤ ماسكةهَيذاىى يةن ىيشاىةى واتايي ىاو فؤِسمةكة. فؤِسمة 

ثَيويظتة ِسَيضماٌ ياسمةتيذةسي فةسٍةىطى صماٌ بَيت بؤ ثِشكشدىةوةى ئةو كةملوستييةى فةسٍةىط تواىاى  -3
دابييلشدىى ىيية, بؤئةوةى كةسةطتةى تةواو خباتة بةسدةطتى ئاخَيوةسي صماىى كوسديي, كة ئةمة بة ثَيِشةوكشدىى 

ً يةكرتي تةواو بلةٌ.طيظتنى دوثةهلى دادةىشَيت هةصماىذا. تاوةكو فةسٍةىط و ِسَي  ضماىى صماٌ بةيةكةوة بتواى

ٍةىذَيم فؤِسو ٍةٌ هةصماىذا طةسةِساى ئةوةى ٍةوَهذةدسَيت هةِسَيطةى دوباسة داِسشتيةوةوة واتاكاىياٌ ِسووىرت  -4
 طشتيني.   بلشَيتةوة, هةٍةماىلاتذا داِسشتيةوةكة دةبَيتة ٍؤي ماسكةهَيذاىياٌ, ضوىلة هةىاوةِسؤكيياىذا ٍةَهطشى واتاي



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 62 

 
  

دةكشَيت هَيلظَينَيم هةضةىذ ىواىذىَيلذا دةسبلةوَيت, ئةمةش ئةوكاتة دةبَيت, كة بةٍؤى بةكاسٍَيياىى  -5
هةدسوطتةى كةسةطتةيةكى ىوَيي صماىيذا واتاكةى دةطؤِسَيت ودةبَيتة هَيلظَينَيلى طةسبةخؤ, هةٍةماٌ كاتذا 

ىةيةن هة ىيشاىة ٍةَهطرياوةكاىى ىاو هَيلظَينةكة صةق بلاتةوةو بةكاسٍَيياىةوةى هَيلظَينةكاٌ بؤئةوةية, كة ىيشا
 ماسكةى هَيبذات.

توَيزييةوةكة طةيشتؤتة ئةو ئةجنامةى, كة طةسةِساي ئةوةى فؤِسمة فةسٍةىطييةكاىى صماٌ دةسبِشي   -6
صماٌ ٍةوَهيذاوة هةِسَيطةى طشتَيتيني, هةٍةماىلاتذا ٍةىذَيم فؤِسو هةصماىذا ٍةٌ ثوةداسيياٌ تَيذاية, بؤية ئاخَيوةسي 

 بةكاسٍَيياىى ئيذيؤو و ميتافؤِسةوة ماسكة هةثوةداسيي ئةو فؤِسماىة بذات. 

 

 

 طةسضاوةكاٌ

 بةصماىى كوسديي:

 (, ميتافؤسِ هة ِسواىطةى صماىةواىييةوة, ىامةى دكتؤسا, طوَيناىى. 2111بةكش عومةس عةهي ) -1

(, طيوسي كَيَوطةى واتايي هة وشةى بَيطاىةو 2111بةكش عومةس عةهي و عةبذوجلةباس مظتةفا مةعشوف ) -2
 .31(, رBِسةىطذا, طؤظاسي صاىلؤي طوَيناىى, بةشي )

ٌ ئةمحةد ) -3  (, كؤمةَهةوشةو ثَيلةوةٍاتً هةصماىى كوسديذا, ىامةى دكتؤسا, طوَيناىى.2111بَيظتووٌ حةطة

(, تابؤ وةن منوىةيةكى ىَيواٌ صمٌا و كوتوس, ىامةى ماطتةس, صاىلؤى 2111فةسةج ) شاخةواٌ جةالل -4
 طوَيناىى.

 (, تَيِشواىييَيلى ىويَ بؤ طييؤىيه هة صماىى كوسديذا, طوَيناىى.2111شَيشواٌ حظَيً خؤشياو ) -5

6- ( ً ً و ثَيلَاتيى هةصماىى كوسديذا, ضاثي ية2119شيالٌ عومةس حظةي  كةو, طوَيناىى.(, ئيذيؤو و ضةش

(, مؤسفؤطييتاكظي ئيذيةو هة صماىى كوسديذا, طؤظاسي صاىلؤي طوَيناىى, 2112شيالٌ عومةس حظةيً ) -7
 .35(, رBبةشي)

 (, صاىظتى طيناىتيم, ضاثي يةكةو, ٍةوهَيش. 2115عةبذوهواحيذ موشري دصةيي ) -8

صماىجزاىى ميذاَهذا, طؤظاسي صاىلؤي (, هَيلذاىةوةى تاف وكات هة 2116عةبذوجلةباس مظتةفا مةعشوف ) -9
 . 38(, رBطوَيناىى, بةشي )

(, هَيلذاىةوةى تاف و كات هة صماىجزاىى ميذاَهى كوسددا, صاىلؤى 2115عةبذجلةباس مظتةفا مةعشوف ) -11
 طوَيناىى/ كؤهَيزى صماٌ/ بةشى كوسديي.

اىجزاىى ميذاَهى كوسددا, صاىلؤى (, هَيلذاىةوةى تاف و كات هة صم2115عةبذجلةباس مظتةفا مةعشوف ) -11
 طوَيناىى/ كؤهَيزى صماٌ/ بةشى كوسديي.

 (, هةدايلبووىى وشة, ضاثي يةكةو, طوَيناىى.    2111فاسوق عومةس طذيق ) -12

 (, ِسطتةى بامسةىذ هةصماىى كوسديذا, ضاثي يةكةو, طوَيناىى.2118كاسواٌ عومةس قادس ) -13

 (, صاىظتى ٍَينا " ٍَينا, واتاو واتاهَيلذاىةوة, بةسطى يةكةو ودووةو, طوَيناىى. 2119حمةمةدى مةحوى ) -14

(, مؤسفؤهؤري و بةيةكذاضوىى ثَيلَاتةكاٌ )مؤسفؤهؤريي كوسدي(, بةسطى يةكَةو, 2111حمةمةدى مةحوى ) -15
 طوَيناىى.

 بةصماىى ئييطويضيي:
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